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EKSEMPEL  1 

Anne er ansat på vagtapotek og arbejder normalt om 

fredagen fra kl. 9- 17.30 med ½ times frokostpause. 

Disse timer indgår i hendes skemalagte tid og dermed 

hendes faste løn. Langfredag, er det kun 

vagtapotekerne, der har åbent. Anne får ligesom 

farmakonomer på andre apoteker, der er skemalagte til 

at arbejde om fredagen, sin sædvanlige løn. Men da 

Anne arbejder på et vagtapotek og  kun skal arbejde 

langfredag fra 10-17.30, får hun honorering ud over sin 

sædvanlige løn for de timer hun faktisk fysisk er på 

arbejde den dag. 

 

Da der er mange kunder bliver Anne bedt om at blive 

til kl. 20. Timerne fra 17.30 – 20.00 skal honoreres som 

overarbejde, fordi det falder uden for hendes 

almindelige arbejdstid og skema. Overarbejdet 

honoreres efter § 9F stk. 4 med et tillæg på 150 %.  

 

Den ekstra honorering for at arbejde langfredag er i alt 

16,75 timer. Disse timer skal enten afspadseres eller 

udbetales efter aftale. 

- Se illustration på næste side 
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FRI MED 
SÆDVANLIG 
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ARBEJDE = 
SÆDVANLIG  
     LØN 
  + 150 % 

Anne er normalt 
skemalagt  fra 9.00 
– 17.30 på en 
helligdag, der ikke 
falder på en 
søndag 

Hun skal på arbejde 10.00 til 17.30 
og hun får sædvanlig løn  + 150 % 
oveni pga. helligdagen  (som ikke er 
en søndag). 
Her betaler hun selv ½ times frokost. 
Arbejdstid = 7 timer 
       - Honorering  = 7 timer 
       - Ekstra honorering = 10,5 time 

Hun har fri 9.00 – 10.00, 
men får sædvanlig løn, 
fordi hun er skemalagt. 
Arbejdstid = 0 timer 
     - Honorering  =  1 time 
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19 

20 
OVERARBEJDE  
= 250 % LØN 

Hun bliver bedt om blive på arbejde 17.30 – 
20.00. Dette er overarbejde og honoreres 
med et tillæg på 150 %. Hun har ret til en ½ 
times betalt pause. 
Overarbejde = 2,5 time 
     - Honorering = 2,5 + 2,5 x 1,5 = 6,25 time 
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